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385. Az átalakító egyesülés, vagyis az Istennel való lelki frigy Keresztes Szent János szerint 
(P. Gabriele de S. M. Maddalene OCD: Istennel egyesült élet, 112-120. oldal) 

  
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 130. sz. éneket:  
 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet,  
 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet. 
 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet néked kínálom,  
 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom. 
 
 Keresztes Szent János sajnálattal, de kénytelen elismerni, hogy itt a földön nem sok ember 
jut el az ima csúcsára, az Istennel való egyesülés fokozatára. Mégis fontosnak tartotta, hogy leírást 
adjon a földön elérhető legmagasabb rendű életről. Mindezt azért írja le, mivel a ránk váró végcél 
szépségeinek ismerete arra késztetheti az embert, hogy bátran törekedjék e cél felé, és annak az 
elérésére, ami a szemlélődő élet és ennek célja, az Istennel való egyesülés állapota között fennáll.  
 „Az Istennel való egyesülés imaállapota” isteni ajándék. Mégis az Istennel való egyesülés 
egy fokozatosan kibontakozó élet teljességére jutott tökéletesség, amelyet maga az Istennel 
való egyesülés koronáz meg. Aki tehát nagylelkűen gyakorolja a szemlélődő életet, bár még 
messze van az egyesülés boldog végcéljától, mégis megállapíthatja, hogy már birtokában van 
valaminek, és megalapozott a reménye, hogyha ezt az Istentől kapott kincset ápolja, bontakoztatja, 
akkor egy napon majd célba jut.  
 Az imádság útján a szemlélődés imafokozatában az ember a dolgok, az események, és a 
személyek mögé néz. Azt szemléli, akit szemmel nem lehet látni, vagyis a dolgok és a személyek 
Teremtőjére, Megváltójára és Megszentelőjére irányítja a tekintetét. Aki rendszeresen próbál a 
dolgok mögé, vagy jobban mondva a dolgok és a személyek fölé tekinteni, az az Istenre vetett 
tekintettel és az iránta való szeretéssel nagyon alkalmassá teszi magát arra, hogy Isten az ő 
törekvését kegyelmi ajándékából megkoronázza az Istenbe való belemerülés imájával, „az Istennel 
való egyesülés imájával”.  
 Keresztes Szent János az Istennel való egyesülés imaállapotának két fokozatát különbözteti 
meg. Az első ilyen lelki állapot a lelki eljegyzés szakasza, a második a lelki házasság imaszakasza. 
Az elsőt az akaratok egyesülésének is mondhatjuk, a másodikat inkább a teljes egyesülésnek 
nevezzük.  
 
 I. A lelki eljegyzés imaszakasza 
 1. A lelki eljegyzésről már részletesen néztük az ő tanítását A szellemi páros ének című 
műve alapján (365- 373. sz. imaóra). Ebben leírta, hogy Isten nem kényszeríti a mi akaratunkat, de 
segít ahhoz, hogy akaratunkat önként adjuk oda neki. Tehát a lelki jegyesség imaszakaszában 
akaratunk egyesül Isten akaratával. Isten ugyanis az embert szabad teremtménynek alkotta, aki 
képes neki igent (vö. Lk 1, 38) vagy nemet mondani. Isten segít, hogy szabadon adjuk 
beleegyezésünket az ő hívására. Az ő részünkre sugallt és tolmácsolt kérései megjellegzik a vele 
való barátságunkat. Aki hűségesen követi az isteni sugallatot, az egyre jobban baráti, sőt jegyesi 
kapcsolatba kerül Istennel, mert Isten vonzza őt magához. A keresztségi kegyelem is ez: Isten 
egészen az embernek adja önmagát, az ember pedig odaadja magát Istennek.  
 2. Keresztes Szent János ezt így fogalmazza meg: „Isten csak annak a teremtményének 
adja magát teljesen, aki egészen odaadta magát Istennek.” Az Istennel való akarati 
egyesüléshez lépésről lépesre a léleknek el kell szakítania minden köteléket, amely akadályozná 
ebben a teljes, szabad önátadásban. Ez a teljes lemondás mindarról, ami zavarná az Istennel való 
szeretetkapcsolatában, fokozatosan történik, tehát lépésről lépésre jön létre. Az ember akarata egyre 
jobban belesimul Isten akaratába. A teremtménynek az isteni akarat iránti szeretés lesz az egyetlen 
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mozdító oka, indító oka. Mindent Isten nagyobb tiszteletére, dicsőségére és szeretésére tesz. Élete 
így a szeretet által egységesül Istennel, aki a végtelen szeretet (vö. 1 Jn 4, 8). 
 3. Isten egyre jobban közli magát, az ő szépségét, nagyságát, jóságát és irgalmát. 
Megmutatja, hogy ő minden teremtmény fölött áll, transzcendens Isten. De éppen ezáltal, hogy 
megmutatja az ő isteni szépségét az embernek, magához vonzza az ember szívét, lefoglalja egész 
szeretetünket. Mégis a lelki eljegyzés imaállapotában még előfordulhatnak bizonyos hiányok, 
vagyis az érzékeink és a szellemünk világa még nincs egészen alávetve Isten akaratának. A 
Szentlélek ajándékainak szinte állandó hatása kell, hogy ez a teljes odaadás megvalósuljon.  
 4. Viszont az Istennel való szeretetegyesülés életének ezen első szakaszában, „a lelki 
eljegyzés imaállapotában” a lélek még nem örvend a Szentlélek ajándékainak állandó 
működéseinek. Az érzéki rész bizonyos gyöngesége miatt a teremtmények hallatják hangjukat, és 
zavarják az ember lelke békéjét. A különböző élénk benyomások és érzések a teremtmények 
részéről elsodorják az akarat irányulását, így nem tud egészen Istenre figyelni, irányulni. Ebben az 
imaszakaszban a gonosz lélek még elég könnyen tud hatást gyakorolni a még nem eléggé őrzött 
érzékvilágunkra, ugyanis az érzékek kapui, az érzékszervek eléggé tárva-nyitva vannak, és könnyen 
be-besurran egy-egy kísértés. Ezért van az, hogy a lélek olykor nem érzi, hogy egészen az Úré. Van 
úgy, hogy nem érzi Isten jelenlétét. Van úgy, hogy Istentől való elszigeteltséget él meg, de mindezt 
csak azért engedi meg Isten, hogy az ember még nagyobb vággyal akarja végleg megtalálni az Urat.  
 
 II. A lelki házasság imaszakasza 
 1. Az Istennel való szeretetegyesülés második szakaszában az Úr végleges megtalálása 
következik be. Ezt mondja Keresztes Szent János a teljes egyesülésnek, más szóval „a lelki 
házasság vagy lelki frigy imaállapotának”. Ez összehasonlíthatatlanul több, mint a lelki eljegyzés, 
mert ez a teljes egyesülés már teljes hozzáhasonulás az isteni Vőlegényhez. Itt mind a két fél, 
Isten is és az ember is teljesen birtokába adja magát a másiknak. Ez a kölcsönös önajándékozás a 
szeretetben való egyesülésben csúcsosodik ki. Ez annyit jelent, hogy az átalakulás már nemcsak az 
akaratban történt meg, hanem totális, vagyis teljes abban az értelemben, hogy az akarat által 
elárasztja a többi képességet is. Most már az érzékszervek is teljes mértékben engedelmeskednek a 
szellemnek. Ennek eredménye: Isten és a teremtmény kölcsönös odaadása. Isten úgy adja magát a 
léleknek, hogy jön, és birtokba veszi, belsejében állandó lakást vesz. Átveszi egész élete 
irányítását, és ihleti mindenben, amit tesz. Mindez azonban már a Szentlélek ajándékai által jön 
létre. A Szentlélek hat az ember minden képességére, még érzékei övezetére is, és helyreállítja az 
érzéki rész, tehát az érzékszervekhez kötött rész és a lelki rész, tehát a szellem harmóniáját az 
emberben. Ily módon Isten lesz az emberi élet Lelke, vagyis életének Princípiuma, Irányítója, 
ahogyan ezt Szent Pál mondta: Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem (Gal 2, 20).  
 2. Az isteni tevékenységnek ez a tudata – tehát hogy Isten él benne – a lélekben Isten 
jelenlétének állandó érzetét fakasztja . Keresztes Szent János ezt így jellemzi: „Ó, milyen boldog 
ez a lélek, amely mindig úgy érzi, hogy Isten nála pihen, és az ölében nyugszik. Ő itt van kicsi 
jegyesének karjai között, a lélek mélyén. A lélek-menyasszony ott érzi az isteni Vőlegényt az 
életében, és állandóan élvezi jelenlétét” (Az élő szeretetláng, IV. versszak).  
 3. A teljes egyesülés imaszakaszában Isten a teremtményének adta magát, és ez a 
teremtmény a földön lehetséges legteljesebb mértékben már állandóan birtokolja Istent. Most 
már a lélek is teljesen Istennek adta magát. Egész lénye a Szentlélek ajándékainak van alávetve. 
Képességei pedig magasba emelkedve a legcsodálatosabb harmóniát ajánlják fel Istennek. Ebben az 
állapotban így énekelhet: „Lelkem és egész valóm szolgálatára szenteli magát. A nyájat már nem 
őrzöm, és tisztem nincs semmi más, egyetlen dolgom őt szeretni.” (A szellemi páros ének 27. 
versszaka). Keresztes Szent János megmagyarázza: Az Úr keresésében most már nem csupán a lelki 
tehetségek vannak elfoglalva, hanem az embernek az érzékei is. Életében minden Isten tiszteletére 
és dicsőségére irányul: „Egész valóján érti mindazt is, ami a lélek érzéki részéhez tartozik. Ebben 
az érzéki részben benne foglaltatik egyrészt a test összes belső és külső tehetségei, másrészt 
természetes képességei, tudniillik a négy szenvedély, a természetes hajlamok, és a léleknek minden 
egyebe. Erről mondja, hogy mindez már szolgálatába szegődött jegyesének, éppen úgy, mint a 
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léleknek értelmi és szellemi része. A test belső és külső érzékei már mindenben tekintettel vannak 
Istenre, amennyiben azoknak működései mind őreá irányulnak” (A szellemi páros ének 28, 4).  
 4. Az ember itt, a teljes egyesülés imaszakaszában „két kézzel” szedheti nagylelkű 
lemondásainak gyümölcseit, mivel a lelki élet kezdetétől gyakorolta az érzékek megtagadását, és 
lemondott az élvezetekről. Nem a könnyűt választotta, hanem a nehezet, nem az élvezetest, hanem 
az ízetlent. Világosan látszik a folytonosság az egyesülés imaállapota és az oda vezető lelki élet 
között.  
 5. Míg a tisztulás időszakában, a via purgativán, a megtisztulás útján ennek fokozatos 
megszerzésére törekedett, a teljes egyesülésben a lélek tökéletes önuralmat élvez. Isten itt a 
Szentlélek ajándékai révén beérlelte a lélek erőfeszítéseinek gyümölcsét. Mivel az isteni Szeretet 
által tökéletesen áthatott akarat uralkodik már minden képességén, az ember tiszta szeretet-dallá 
alakul: „Egyetlen dolgom őt szeretni!” Ezzel mintegy azt mondja: „Most már összes feladatom az 
Isten iránti szeretet gyakorlatában összpontosul. Lelkemnek és testemnek összes képessége, vagyis 
az emlékezet, az értelem, az akarat, továbbá a belső és a külső érzékek, azután az érzéki és a 
szellemi résznek a vágyai, mind-mind a szeretet hatása alatt működnek, és a szeretetben 
mozognak.” Bármit tesz is, szeretettel teszi. Akármit is kell is elszenvednie, szeretetből készségesen 
elszenvedi. Imádsága és Istennel való érintkezése is, amely azelőtt mindenféle elmélkedésből, 
különböző áhítatgyakorlatokból állt, most már kizárólag a szeretet gyakorlatává lett. Úgyhogy a 
lélek akár földi dolgokkal, akár szellemiekkel legyen elfoglalva, mindig jogosan mondhatja: 
„Egyetlen dolgom Istent szeretni!” Boldog élet, boldog állapot ez! Boldog az a lélek, amely 
ennyire jutott (A szellemi páros ének 28, 8-10). Keresztes Szent János eddig az Istennel teljesen 
egyesült lélek rendes állapotát írta le. 
 
 III. Azonban lehetnek olyan pillanatok, amikor a kontemplatív kegyelem, vagyis a 
szemlélődő imakegyelem bőségesebb közlése miatt a lélek egyenesen Istenbe ragadtatik.  
 1. Keresztes Szent János ezért a teljes Istennel való egyesülés imaszakaszában egyrészt 
megkülönbözteti az első fokozatot, amely kevésbé emelkedett, és kevésbé állandó. Ezt ő állagi 
egyesülésnek, vagy lényegi egyesülésnek határozza meg.  
 2. Az Istennel való teljes egyesülés második, emelkedettebb szakasza: a képességek 
szerinti egyesülés, amikor is az ember lelki képességei rendszerint nagyobb erővel ragadtatnak 
Istenbe. Amikor e magasabb egyesülés imaszakasza jön létre, a lélek őt éltető életelvként 
tapasztalja meg Istent, aki őt irányítja, és aki szorosan átölelve tartja az embernek az akaratát. 
Ilyenkor a lélek észreveszi, hogy a mindig erőteljesebb isteni indítás által passzív módon 
megvilágosodott értelme behatol Isten homályos mélységeibe, és valami kifejezhetetlen módon 
megtapasztalja az isteni tulajdonságokat. Egyidejűleg úgy tűnik neki, hogy az isteni Vőlegény 
befogadja őt isteni szeretetébe. Az ő Istentől átjárt szerelmes emberi akarata bebocsátást nyer 
magába az isteni Szeretetbe. Egyesül vele. Akkor az isteni életnek ezeket a benne kimondhatatlan, 
finoman megnyilvánuló mozzanatait a három isteni Személynek tulajdonítja, akitől valójában az 
isteni Életnek ezek a megnyilvánulásai származnak. A lélek érzi, hogy valamilyen módon 
részesedik a szentháromságos életben. Ekkor tökéletesen megvalósulva látja azt az ígéretet, amelyet 
Jézus tett annak az embernek, aki Istent már valóban szereti, mert Isten kivetkőzteti mindenből, ami 
nem méltó Istenhez. Vagyis megvalósul az, hogy a Szentháromság eljön az emberhez, és lakást 
vesz nála (vö. Jn 14, 23). Ez olyan módon történik, hogy isteni módon megvilágosítják értelmét a 
Fiú bölcsességében, gyönyörködtetik akaratát a Szentlélekben, mialatt az Atya hatalmasan és 
erősen elmeríti őt édességének mérhetetlen mélységében.” (Az élő szeretetláng I, 15). 
 A Szentháromság tehát átjárja az ember gondolatait, áthatja vágyait, akarását, és 
önmagába beengedi az ember életét. Ez a teljes egyesülés az Istenbe való belemerülés csodálatos 
imaszakasza.  
 
 IV. Milyen hatást fejt ki az Egyházban az Istennel egyesült lélek?  
 Ez a teljesen Istennel egyesült élet nemcsak annak az egyes embernek értékes, aki Isten 
kegyelméből erre eljuthatott, hanem az egész Egyház is részesedik ennek gazdagságából. A 
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szentek közössége által az egyik tagnak a jótette kihat Krisztus egész titokzatos Testére. Keresztes 
Szent János habozás nélkül kijelenti: „Ennél a szeretetnél semmi sem hasznosabb az Egyház 
számára. Egy kevés az Isten ismeretében, az Isten szeretetében való létezés állapotából 
nagyobb érték Isten és a lélek szemében, mint a sok-sok tevékenykedésből akármennyi. Sőt, az 
Egyház számára is hasznosabb az ilyen látszólag semmit sem tevő ember, mint azok az összes többi 
dolgok és cselekvések mind összevéve” (A szellemi páros ének 29, 2).  
 „Az élő szeretetláng” verssorainak magyarázatában – amelyet a 267-278. sz. imaórában már 
részletesebben tanulmányoztunk – Keresztes Szent János csodálatos színekkel ecseteli azt, hogy az 
Istennel egyesült lélek mennyire áhítozik az örök élet után, amelynek előízét már érzi. Különösen 
azokban a különleges pillanatokban, amikor a szemlélődés erőssége Istenbe ragadja őt. Az 
Úrhoz őt felemelő isteni Szeretet olykor annyira heves, hogy úgy tűnik, eltépi azt az utolsó fátylat 
is, amely a lelket elválasztja az örök boldogságtól. Ez az utolsó függöny a léleknek a testhez 
kötöttsége. Amikor az ember az életszentségnek ilyen fokára eljutott már, valóban csak a test az 
egyetlen akadály, amely még elválasztja őt a mennyei boldogságtól. (vö. Az élő szeretetláng I, 29).  
 Ha valaki valóban eljut ebbe az imaállapotba, Keresztes Szent János kifejezett állítása 
szerint nem kerül a tisztítótűzbe, és a halál azonnal megnyitja előtte a mennyország kapuit. Meg is 
magyarázza: „Magát a halált is nem valami természetes ok, hanem a szeretet elragadtatása okozza. 
Az ilyen imafokon levő lelkeknek a természetes halála, még ha külsőleg hasonlít is más emberéhez, 
okát és módját tekintve egészen más. Mert míg a többiek betegségben vagy végelgyengülésben 
halnak meg, ezeknél – még ha betegen vagy késő aggkorban múlnak is ki a világból – a lelket 
mindig a szeretetnek egy az előbbieknél egy erősebb és fenségesebb fellángolása szakítja ki a 
testből. Ez tépi szét a függönyt, amely elválasztotta őt eddig Istentől, és ragadja el a drága ékszer 
gyanánt csillogó lelket a mennyei hazába (Az élő szeretetláng, I, 30).  
 Az Istennel egyesült lelkek halála mindig szép és édes. Sokkal édesebb, mint amilyen volt 
számukra az élet egész lelki életük folyamán. A szeretetnek a legfenségesebb buzdulataival és 
legédesebb érzelmeivel halnak meg úgy, mint a hattyú, amely legszebben akkor dalol, amikor 
haldoklik. Ezért mondta Dávid király: Drága dolog az Úr színe előtt az ő szentjeinek halála (Zsolt 
115, 15). Egyrészt ugyanis itt egyszerűen összegeződnek a lélek összes kincsei, és átmegy velük, 
hogy beletorkoltassa az isteni Szeretet tengerébe kicsiny szívének szeretete folyamait, amelyek itt 
már azonban oly szélesek, és úgy megáradnak, hogy maguk is tengernek látszanak. Ebben a 
pillanatban ugyanis összejönnek a lelki kincsek a legelsőtől a legutolsókig, hogy elkísérjék az 
igazat, aki elmegy, aki elindul, elmegy az ő országába, és Izajás próféta szavai szerint: A föld 
határairól hallatszik dicsérete, az igazak dicsőítése (vö. Iz 43, 6, Az élő Szeretetláng, I. versszak).  
 
 Mi is kérhetjük Istent: adja meg, hogyha talán nem is a szeretet elragadtatásában, de 
legalább az Isten iránti szeretetben halhassunk meg! Így biztos lesz üdvösségünk. Isten olyan, mint 
a nap. Úgy van a lelkek fölött, mint az égitest a föld fölött, hogy közölje magát velünk (Az élő 
szeretetláng III. versszak).  
 A mi feladatunk: a teljes lemondás, a kiüresedés által kitárjuk házunk, belső templomunk 
kapuját, hogy az isteni Nap belépjen, és átalakítson minket, átjárjon egészen! Feladatunk, hogy 
szabadítsuk meg szívünket önmagunktól, a föld felé húzó vágyaktól, amelyek eltérítenének 
Istentől! Adjuk át magunkat egészen az Úr szeretésére!  
 A többit majd az Úr elvégzi, és bevezet minket szeretett országának boldog békéjébe. Az 
Istennel való egyesülésének azt előízét élhetjük meg már itt a földön, amelyet az Istennel való 
teljes egyesülésnek, vagyis a lelki házasság imakegyelmének mondunk.  
 
Ott már a lélek így hallja Isten vallomását:  
 Hitvesem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  
A kiválasztott lélek boldog örömével mi is valljuk meg neki:  
 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen!  
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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Keresztes Szent János megállapítása: Nem sokan jutnak el itt a földön az ima csúcsára, az Istennel való egyesülés 
állapotába  
Ha szemlélődünk, ha ápoljuk az Istentől kapott nagy kincsünket, akkor megalapozott lehet a reményünk a célba-
érkezésünkre  
Isten ajándékából eljuthatunk a tökéletességre, melyet az Istennel való egyesülés koronáz meg  
Nem szabad várnunk a sült-galambra, törekednünk kell!  
Ha a nem látott dolgokra, Személyekre, a Teremtőre szeretettel tekintünk, a törekvéseinket az Úr majd kegyelmi 
ajándékából megkoronázza az Istenbe merülés imájával 
1.A lelki eljegyzésben önként adjuk oda Istennek az akaratunkat 
Ha hűségesen követjük az isteni sugallatot, akkor egyre jobban kapcsolatba kerülhetünk Istennel, ugyanis ő vonz 
bennünket  
Csak annak adja oda magát teljesen, aki egészen odaadja magát neki  
Egyre jobban simuljunk bele az Úr akaratába!  
Ha mindent Isten nagyobb dicsőségére teszünk, akkor az életünk a szeretet által majd egyesül Istennel, aki a végtelen 
Szeretet 
Ha még nyitva felejtjük az érzékeink kapuit, akkor könnyen besurran 1-1 kísértés  
Azért élhetünk még elszigeteltséget Istennel, hogy még nagyobb vággyal igyekezzünk keresni őt!  
2. A lelki házasság imaállapotában Isten és az ember közötti kölcsönös önajándékozás a szeretetben való egyesülésben 
csúcsosodik ki 
A Szentlélek helyreállítja az ember harmóniáját  
Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem!  
Boldog az a lélek, mely mindig érzi, hogy Isten nála pihen, állandóan élvezheti jelenlétét 
A teljes egyesülés imájában:  
- a teremtmény már állandóan birtokolhatja Istent  
- már élvezheti nagylelkű lemondásainak gyümölcseit  
- a lélek tökéletes önuralmat élvez  
- már csak egyetlen dolga van: nagyon szeretni!  
- bármit tesz, szeretettel teszi 
- bármit kell is elszenvednie, azt szeretetből, készségesen elszenvedi  
- 2 szakasza: a) állagi vagy lényegi egyesülés  
                     b) képességek szerinti egyesülés 
Az isteni Vőlegény befogadja a lelket az isteni szeretetébe, az Istentől átjárt ember szerelmes akarata bebocsátást nyer 
magába az isteni Szeretetbe, és egyesül vele  
A Szentháromság eljön az emberbe, lakást vesz nála:  
 - a mennyei Atya hatalmasan és erősen elmeríti édessége mélységeibe,  
 - a Fiú a bölcsességében megvilágosítja az értelmét,  
 - a Szentlélekben gyönyörködteti az akaratát  
A teljes egyesülés csodálatos imaszakaszai:  
A Szentháromság – átjárja az ember gondolatait,  
   áthatja vágyait, akarását és  
   beengedi önmagába az ember életét  
Egy kevés az Isten ismeretben , az Isteni szeretetben való létezés állapotából nagyobb érték Isten és a lélek szemében, 
mint sok-sok tevékenységből akármennyi! 
A szeretetnél semmi sem hasznosabb az Egyház számára  
Az Istennel egyesült lélek már áhítozik az örök élet után, melynek már érzi is az előízét 
Különösen, ha Istenbe ragadtatik  
Ha eljut valaki ebbe az imaállapotba, akkor már nem kerül a tisztítótűzbe, ugyanis a halál azonnal megnyitja előtte a 
mennyország kapuját  
Az ilyen ember halálát a szeretet elragadtatása okozza, a fellángolása kiszakítja a testéből  
A kicsiny szív szeretet-folyama beletorkollik a Szeretet óceánjába  
Kérhetjük mi is: Uram, az utánad való nagy szeretetbe halhassunk bele!  
Feladatunk: Tárjuk ki a szívünk kapuját, hogy az isteni Nap beléphessen, és egészen átjárhasson, átalakítson!  
Szabadítsuk meg a szívünket önmagunktól, a föld felé húzó vágyaktól, melyek eltérítenének Istentől!  


